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 Junckers færdiglakerede lamelgulve 

Alle lamelgulve er fra fabrikken færdiglakeret med flere lag slidstærk UV-hærdende lak, som 
forsegler træets overflade.  
 
Rengøring 

Daglig rengøring foretages ved støvsugning eller aftørring med en hårdt opvredet klud.  
I tilfælde med stærk tilsmudsning rengøres med vand tilsat Junckers Gulvsæbe.  
Vandforbruget skal være moderat. Anvend aldrig sulfoholdige rengøringsmidler.  
 
Nylakerede gulve bør ikke rengøres de første 3 døgn efter lakeringen. 
 
Mærker efter skosværte og lignende fjernes med renset benzin eller mineralsk terpentin.  
 
Vedligeholdelse 

Junckers parketgulve vedligeholdes nemt ved lakering med nedenstående laktype.  
Det frarådes at vedligeholde med voks eller polish.  
 
Før lakering  
Gulvet skal være rent, tørt og absolut fri for støv, fedt, voks, polish og sæberester.  
Før lakering skal gulvet vaskes med Junckers Gulvrens (2 dl til 8-10 liter vand). Herved neu-
traliseres sæberester efter Junckers Gulvsæbe. Eventuelle knaster og småskader kan udkit-
tes med Junckers Kitpulver, der findes i forskellige nuancer. 
 
Der skal mellemslibes inden lakering, dette gøres med fint sandpapir (nr. 180-220). 
 
Efter lakering 
Lakken er tør for let trafik efter ca. 4 timer ved stuetemperatur. Fuld slidstyrke opnås efter 3 
døgn. Gulvvask og pålægning af tæpper bør derfor ikke finde sted de første par dage.  
 
Det skåner gulvet at klæbe f.eks. filt under møbelben. 
 
Produkt 
Junckers GulvLak High Performance Ultra Matt  L 10.0. 
 
Lakken er en 2-komponent svagt-lugtende slidstærk vandbaseret lak, som leveres i to sær-
skilte beholdere bestående af hhv. lak og hærder. Lakken blandes i forholdet 10 dele lak til 1 
del hærder. Blandingen skal anvendes indenfor 2 timer.  
 
Lakken påføres med pensel med kraftige børster, moharirulle eller luftløs sprøjte.  
 
Rensning af værktøj bør ske straks efter brug med vand og sæbe.  
 

  
Vigtigt! 
Læs nøje brugsanvisningen bag på lakemballagen, før lakering foretages. 

 
   

 


